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Az alábbi kedvezménykártyák felmutatásával 10% kedvezményt biztosítunk a Baradla-barlang
aggteleki rövidtúra és Vörös-tói középtúra valamint az alap jósvafői lovaskocsi túra áraiból:
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Kiemelt ajánlatunk
KÜLÖNLEGES SZILVESZTERI AJÁNLAT A JÓSVAFŐI TENGERSZEM SZÁLLÓBAN
A Tengerszem Szálló** és Oktatási Központ kiadó szilveszterre. Igen, az egész!
Ha ön szeretné sokadmagával egy csendes helyen, erdő mellett tölteni az év utolsó, és az
újév első óráit, akkor foglalja le a teljes szállót, és mi garantáljuk, hogy
önökön kívül csak a recepciós lesz a szállóban.
2 éjszaka foglalása esetén a teljes ház bérleti díja 500.000 Ft.
Különleges ajánlatunk: ha minimum 3 éjszakára foglal,
éjszakánként csak 150.000 Ft a bérleti díj. Ez teljes
kihasználtsággal számolva (43 fő), kevesebb mint 3500 Ft-ot

jelent fejenként.

Figyelem! Az ajánlat csak a leggyorsabban foglaló személynek szól!
Érdeklődni, és foglalni a hotel@anp.hu e-mail címen, illetve a +3648 506-005 telefonszámon lehet!
A szállóról bővebben olvashat weboldalunkon.

NOVEMBER 25.-DECEMBER 6.
MIKULÁSTÚRA A BARADLA-BARLANGBAN
A Baradla-barlang jósvafői rövidtúra szakaszát ismét meglátogatja a Mikulás.
Helyszín: Jósvafő, Baradla-barlang.
Találkozó: Baradla-barlang jósvafői jegypénztára.
Hossza, időtartama: 1 km, 1 óra.
Hétköznapokon gyermekcsoportok, hétvégén családok
jelentkezését várjuk.
A túrákra előzetes bejelentkezést a csoportoktól legkésőbb
november 20-ig, családoktól a túranap előtti naptári napig
kérünk.
Időpontfoglalás jelentkezési sorrendben.
A túrán részt vevők maximális létszáma 30 fő.
Részvételi díj: 1400 Ft (gyermekeknek csomaggal, felnőtteknek csomag nélkül)
Információ, bejelentkezés: Baradla-barlang jósvafői jegypénztára, 48/506-009
További információért látogasson el weboldalunkra!
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Hírmorzsák
OMÉK 2015
Idén

Elismerés

szeptember

23-27.

között

került

megrendezésre Budapesten a legrégebbi és nagy
tradíciókkal bíró agrárgazdasági rendezvény, a 77.
Országos
Kiállítás

Mezőgazdasági
(OMÉK).

A

és

Élelmiszeripari
Magyarország

csúcsteljesítményeit bemutató kiállítás öt napja
során

az

érdeklődők

megismerhették

és

megkóstolhatták a hazai tájegységek kiváló ízeit,

vásárolhattak

belekóstolhattak

kultúrájába is.

a

a

„helyi

térségek

piacokon",

és

hagyományos

A vidékfejlesztési miniszter 2015-öt a helyi

termék évének nyilvánította. Az ANPI-t a

kiállításon a nemzeti parki termék védjeggyel
rendelkező Fruktárium pálinkák képviselték.

Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a
Földművelésügyi Minisztérium által a nemzeti
park igazgatóságok rendelkezésére bocsátott

A

mindennapos

tenyészállat

felvezetés,

bemutató után pénteken ünnepélyes keretek
között állatfajonkénti kategóriában adták át az
állattenyésztői díjakat a tenyésztőknek.
A

sokéves

kitartó

tenyésztői

munka

elismeréseként az OMÉK ezüst, illetve bronz
díjakat Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési

miniszter adta át Veress Balázs igazgatónak.
Igazgatóságunk
munkájáért
György

járó

Imre,

részvételéért
elismerő

az

és

oklevelet

Agrármarketing

sikeres

Lipcsey

Centrum

vezérigazgató-helyettese és Fekete Balázs, a
Magyar Állattenyésztők Szövetségének elnöke

adta át.
A

kiállításon

szerepelt

megtalálja weboldalunkon.

fogataink

További képeket talál képgalériánkban.

saját standján várta az érdeklődőket, adott

információt az idén 30 éves évfordulóját
ünneplő nemzeti park turisztikai kínálatáról,
különös tekintettel a 20 éves világörökségi
címmel büszkélkedhető barlangokról.
Igazgatóságunk nemcsak a standon, hanem a
hucul lófajta tenyészállataival (Prislop Zefír 9
éves fedezőmén és Goral Vackor 10 éves
tenyészkanca), illetve minden nap fogathajtó
bemutatóval is képviseltette magát.
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listáját

Hírmorzsák
CÍMLAPON A SZELÍDGESZTENYE
Nincs karácsonyi vásár gesztenyeillat nélkül. A
szelídgesztenye őshonos növényünk, termését a
vadak, és az emberek egyaránt előszeretettel
fogyasztják. Ritka kincs egy ilyen fa, és ha túl
sokan ismerik a helyét, hamar kiürül az avar
alatta.

A

szelídgesztenye

bükkfafélék
(Castanea

közé
sativa)

tartozó
magas

termetű (akár 30 m), gyorsan növő fafaj. A
meszes talajt kerüli, ezért az Aggteleki-karszton
nem

jellemző.

A

Tokaji-hegy

vulkanikus

alapkőzete viszont lehetővé teszi, hogy ne csak
magányos elegyfákként, hanem akár kisebb

foltokban is találkozhassunk ezzel a fajjal. Kérge

jellegzetesen

sötétzöldek,

fogazottak.

csavarodó,

lándzsa

bordás.

alakúak,

Levelei

A virágzó szelídgesztenye igen látványos, felálló,
világos színű barkavirágzata szinte felhőszerűvé
varázsolja a terebélyes lombkoronát. Termését
ősszel, október környékén gyűjtik. A termés
külső, szúrós burka nem adja könnyen magát, de
megéri a fáradtságot. A mag kemény héját késsel
bevagdosva parázson, vagy sütőben gyorsan
isteni csemege válik a gesztenyéből.
A vadgesztenyével nehezen keverhető. Leveleik,
virágaik,

és

termésük

is

könnyen

megkülönböztethető egymástól. Erre szükség is

van, hiszen a vadgesztenye termése mérgező.

Látogasson el weboldalunkra, ahol a két fajt

összehasonlító fotókat talál.

szélükön
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Programajánló
November 12. 1400
Rajzpályázat és projektpályázat díjkiosztó ünnepsége
Helyszín: Bódvaszilas, Művészetek Magtára.
A részvétel ingyenes.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
November 13. 1400
Márton-napi játszóház
Helyszín: Bodrogkeresztúr, Zempléni Tájegység Iroda.
Elhangzik a Márton-nap története, hallhatunk az ahhoz kapcsolódó

népszokásokról. Kézműves foglalkozásra is sor kerül a témához kötődően.
A részvétel ingyenes.

Információ: Zempléni Tájegységi Iroda, 30/61-77-387, zemplentura@gmail.com
November 13. 1500
Márton-napi játszóház
Helyszín: Kúria Oktatóközpont.
A részvétel ingyenes.
Információ: Kúria Oktatóközpont, 48/350-056, anp.oktatas@index.hu
November 20.
„VILÁGÖRÖKSÉG 20”
20% kedvezmény a felnőtt barlangtúra-jegyek árából, a naponta
induló túrák esetében.
Információ: Tourinform-Aggtelek, 48/503-000, naturinform.anp@gmail.com
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Az én parkom
GEOTÓP NAPOK 2015-BEN IS
Az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén
október első és második hétvégéjén is zajlott geotúra. A Geotóp Napok
lebonyolítását az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság a Magyar
Földtani Védegylet Egyesülettel közösen végezte.
Október 3-án 10 órakor indult el Pálházáról a kisvonat, összesen 17
fővel a Zempléni-hegység szívébe, Veres Zsolt túravezető vezetésével.
A lelkes kis „geocsapatot” Rostalló végállomásig vitte a „gőzös”,
ahonnan több órás gyalogtúrára indultak az őszi színekben pompázó erdők mélyére. A túra célja a

Zempléni-hegység vulkanikus kőzeteken kialakult földtani és felszínalaktani értékeinek bemutatása volt.

A túra első részében az Ördög-völgyben a közönség megismerhette a hegység vulkanizmusának

lefolyását és a legfontosabb kőzettípusokat, valamint a turistaút

mentén fellelhető riolit üregecskéiben tejopálokat vehettek szemügyre.
A hosszú kaptató után a Mlaka-rét érintésével a Sólyom-bérc

következett, ahonnan megkapó látvány tárult a szemlélők elé, s

egészen Regéc váráig fürkészhették a tájat. A túravezető előadásból
kiderült, hogy a meredek andezit-tornyokat a jégkorszakok

fagyaprózódása hozta létre. A túra végpontja a fokozottan védett és
növénytani ritkaságairól híres István-kúti Nyírjesben fejeződött be.

Október 10-én szombaton már harmadik alkalommal került megrendezésre geotúra Aggtelek és Jósvafő

között. Az esős szombat délelőttöt a 13 fős közönség egy rövid felszíni túrával kezdte, amelynek célja a

Jósvafőtől északra található Vass Imre-barlang bejárása volt. A csodálatos cseppkőképződményekkel

tarkított barlang „felfedezése” után a délután már a felszíni karsztos képződményeknek lett szentelve.
Jósvafőről indulva, a Baradla tanösvény mentén kerültek bemutatásra Veres Zsolt túravezető
segítségével a triász karbonátos kőzeteken kialakult földtudományi, felszínalaktani és vízföldtani
értékek. Ezek közé tartozott pl. a Steinalmi Mészkő Formáció alapszelvénye, a Vörös-tó és Medvesziklák, a Borókás-töbrök, a Zombor-lyuk, az Aggteleki-tó és a tó-hegyi karrmező is.
A két hétvége egyértelműen jelezte a szervezőknek, hogy a nagyközönség igen is fogékony a
földtudományokra, ha azt közérthetően tolmácsolják nekik.
Jövőre folytatjuk!
Veres Zsolt
geológus
A túráról további képeket talál weboldalunkon!
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Az én parkom
IFJÚ KÓCSAGŐR VOLTAM
A kócsagőrök voltak a természetvédelmi őrök elődei. Első feladatuk, a hazai természetvédelem jelképe, a

nagykócsag védelme volt. Sikerüket mi sem mutatja jobban, mint hogy az eltünőben lévő nagykócsag

állománya napjainkra megerősödött, és ma is gyarapodik. Az Ifjú kócsagőr programot a Hortobágyi

Nemzeti Park, a Fürge Diák Iskolaszövetkezet és a 30y zenekar által létrehozott Y TriÁsz hívta életre, és

egy fiataloknak szóló természetvédelmi verseny és gyakornoki program, amit idén harmadik alkalommal

rendeztek meg. Idei kócsagőrünk beszámolóját alább olvashatják.

2015 nyarán két hetet töltöttem az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Zempléni tájegységében,
mint Ifjú Kócsagőr, erről fogok most röviden beszámolni. Mivel a

program folytatódik, egy kis kedvcsinálót is szeretnék nyújtani
azoknak a lelkes természetkedvelő fiataloknak, akik a jövőben

jelentkeznének erre a gyakorlatra, hogy miért érdemes országunk e kis
szegletét választani.

Kezdésnek rögtön egy jó tanács: érdemes minél hamarabb, a nyár

elején nekilátni a gyakorlatnak, mert ilyenkor van a legtöbb a munka

és érdekes látnivaló, de persze a későbbiekben is akad bőven feladat.

Mentorommal, Lontay László területfelügyelővel és néhány kollégájával sikerült szinte az egész
tájegységet bejárnom a rövid idő alatt, ami nagyon jó hangulatban telt.

Mivel a madárfiókák kirepülési időszakában voltam ott, a sérült fiatalokról beérkező telefonhívások

nagyban meghatározták a napi programokat. Egy újra egészséges, szabadon engedhető madárért

viszont úgy gondolom, megérte a sok fáradozás. A madarakhoz vezető utak sem teltek tétlenül. Sok
területet így ismertem meg, amiket le is ellenőriztünk és mikor nem volt különösebb látnivaló, az őri
munkához kapcsolódó jogszabályokat vettük át, ami elsőre unalmasnak tűnhet, de szerintem még a
civilek számára is hasznos, ha tisztában vannak pár alapvető dologgal.
Több haszonbérlővel és gazdálkodóval találkoztunk és dolgoztunk együtt, akiktől szintén rengeteget
tanultam a munkájukról és sok érdekes történettel tudtak szolgálni ők is.
Egy közös szolgálaton is részt vehettem a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság egyik munkatársával,
ekkor motorcsónakos vízi területbejárást végeztünk és horgászok engedélyeit ellenőriztük.
Voltunk előadást tartani egy általános iskolában, amit azért emelnék ki, mert nagyon fontos, hogy a
gyermekeket már kiskoruktól a természet szeretetére és tiszteletére neveljük, amire az ilyen alkalmak
nagyszerű lehetőséget kínálnak.
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Én parkom
Zárásul egy vadkárelhárító vadászaton is részt vehettem az ANPI egyik különleges rendeltetésű

vadászterületén, ami egyedi és az első ilyen élményem volt.

A számomra legélvezhetőbb programok mégis azok voltak, amik valamilyen élőlényhez kapcsolódtak,
legyen az növény vagy állat. Néhány ezekből, csak felsorolás szinten:
havasi cincér monitoring, farkas lábnyomok keresése és kameracsapda
kihelyezése, fokozottan védett madarak költésének ellenőrzése és
védett növények felkeresése, monitoringja.
Lehetne még sorolni az apróbb történéseket, de ezeket inkább átélni
kell, ezért arra biztatom a fiatalokat, hogy jelentkezzenek a

programba, vesztesek nincsenek!

Az program eddigi 3 éve alatt viszonylag kevesen jelentkeztek az

ANPI-be, talán a távolság és a kissé nehézkes megközelíthetőség miatt. Pedig ha egyszer eljut oda valaki,

többé nem akar majd hazamenni. Turistaként lehet „csak” a gyönyörű táj ragadja magával az embert, de

belelátva a természetvédelmi őrök munkájába és megismerve őket, biztos vagyok benne, hogy életre
szóló szálak fogják újra és újra visszacsalogatni erre a helyre.
Godó Laura

ifjú kócsagőr
Gratulálunk Laurának a versenyen való eredményes szereplésért, és köszönjük hogy minket választottál

gyakorlati helyednek.

A beszámoló itt véget ért, de kócsagőrünk költői tehetségét is bemutatta a az országos döntőn, ami
akkora sikert aratott, hogy a program záró eseményén ismét elhangozhattak azok a bizonyos sorok.
Ha ön is kiváncsi a HELLO stRANGER!-re, látogasson el weboldalunkra, ahol a vers mellett további
képeket talál a gyakorlatról, és a versenyről.
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Állandó akcióink
A Tengerszem Szálló vendégei 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe a
kombinált túra kedvezményt.
A Kövirózsa Apartmanház vendégei már az első itt töltött éjszaka után
50 %-os kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

A Szalamandra Ház vendégei az itt töltött harmadik éjszaka után 50 %-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a kombinált túra kedvezményt.

Az Edelényi Kastélysziget látogatói 20% kedvezményt vehetnek igénybe naponta
induló barlangtúráink árából. Azok, akik először valamelyik barlangtúránkon
vesznek részt, a Kastélyszigetre válthatnak belépőt 20%-os kedvezménnyel.
Kombinált túra kedvezmények
Azok a vendégeink részesülhetnek kedvezményes ajánlatunkban, akik a naponta
látogatható barlangokat, barlangrészeket, egymást követő két napon belül
megtekintik. Az első helyen megváltott és lekezelt belépőjegyet a második
helyszínen be kell mutatni!
Az akcióban a „Naponta induló túrák” vesznek részt!
Pótjegy váltható a standard "Felnőtt" és "Kedvezményes" jegyhez, az
"Óvodás/kísérőjegyhez", a "Családi" valamint az "Osztálykirándulás csoportjegyhez"
nem. Azok a látogatók, akik valamely előzetes bejelentkezéssel látogatható
túrán vesznek részt, a Rákóczi- vagy a Vass Imre-barlang megtekintésekor
kedvezményes belépőjegy váltására jogosultak, melynek mértéke 50%.
A kedvezményt csak a standard felnőtt illetve kedvezményes (diák, nyugdíjas)
jegyre lehet érvényesíteni, a családi, kombinált illetve az osztálykirándulás
csoportjegyre nem.
A kedvezmény a hosszútúra időpontja előtt vagy után számított 2 napig érvényes.
Azok a vendégek, akik Nyíregyházán felmutatják az Aggtelken megváltott
belépőjüket, 10% kedvezménnyel léphetnek be az Állatparkba, illetve ugyanez
a helyzet fordított esetben is.

Miskolc Pass kártyával rendelkező látogatóink 20% kedvezménnyel válthatják
meg teljes árú (felnőtt) belépőiket a Baradla-barlang Vörös-tói túrájára.
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